Algemene Ledenvergadering LOMOZ d.d. 30 september 2015
(verslag I. Koopmanschap)
Aanwezig namens het Bestuur van Lomoz: Lucy Dijkman ( voorzitter), Annelies Berende,
Herman Jongbloed, Cor van Weelden, Arend van Wingaarden en ongeveer 40 Lomoz leden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Zij introduceert Kim v.d. Bliek, die als (onbezoldigd) ambtelijk secretaris Lomoz komt versterken. Kim
doet op deze wijze werkervaring op bij LOMOZ.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 1 april 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Stand van zaken Invulling Bestuur Lomoz
Lucy Dijkman en Arend van Wingaarden gaan Lomoz verlaten. Eén kandidaat heeft zich aangemeld
voor een bestuursfunctie, te weten Ingrid Meijer. De kandidaat stelt zichzelf voor. Zij is
plaatsvervangend voorzitter van de OR van Omring en ook actief als coach, trainer en
vakbondsconsulent. Zij heeft een achtergrond als wijkverpleegkundige.
Er is plaats voor meer kandidaten, met name voor mensen die goed kunnen omgaan met de social
media (twitter, linked in, facebook).
Hierbij een oproep om je kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
Het profiel van een bestuurslid is te vinden op de website www.lomoz.org
Mocht je werkgever je geen tijd willen geven om je in te zetten voor Lomoz, dan is de voorzitter bereid
om het gesprek met de werkgever aan te gaan.
e

Het bestuur doet het voorstel om de functie van secretaris en (2 ) penningmeester in één functie te
verenigen. Cor van Weelden zou die functie dan gaan uitoefenen. Kim zal ondersteunen.
Lou Waterman is penningmeester en doet dat tegen een vrijwilligersvergoeding.
Daarnaast is er nog een kascontrolecommissie.
Vanuit de zaal wordt nog geïnformeerd of er een lijst is van onverenigbare functies. Cor deelt mee dat
dit niet in de statuten geregeld is. De Wet op Verenigingen stelt dit ook niet als eis. Het huishoudelijk
reglement is een goede plek om dat te regelen.
De aanwezige leden hebben geen bezwaar tegen de aanpassing van de functie. In de volgende
vergadering zal de tekst van de aanpassing van het huishoudelijk reglement worden voorgelegd.
4. Verslag van de beleidsdag
Cor van Weelden doet verslag van de beleidsdag van het bestuur van Lomoz. Daar is vooruitgeblikt
naar 2016 en gekeken naar de toekomstbestendigheid.
Lomoz heeft versterking gekregen door de fusie met LOOT en heeft nu 80 leden. De inkomsten
stijgen, maar de kosten stijgen ook, maar minder dan de opbrengsten.
Lomoz heeft wel te maken met fusies van instellingen, waardoor de contributie vermindert, maar dat
hoeft niet te resulteren in een aanpassing van de contributie voor 2016.
Elk jaar zal dit opnieuw bekeken worden.
Vanuit de leden is de vraag gekomen of er niet (ook) op een andere dag dan de woensdag vergaderd
kan worden. De leden kunnen een opiniepeilingsformulier invullen, waarop ze hun wensen kunnen
kenbaar maken. Het streven is dat zoveel mogelijk ondernemingsraden in de gelegenheid zijn om deel
te nemen aan Lomoz dagen.
5. Rondvraag/Sluiting
Vanuit de zaal komt een oproep aan de leden om een brandbrief m.b.t. de wijkzorg mede te
ondertekenen of aan te vullen. De betreffende OR krijgt de gelegenheid om in de pauze dit toe te
lichten aan andere geïnteresseerde ondernemingsraden. Het onderwerp is een pilot van een
zorgverzekeraar om te gaan werken met inschrijving op wijkzorg. Daarbij is de eis aan de
onderneming dat zij alle vormen van wijkzorg moeten kunnen leveren. Dat betekent dat
gespecialiseerde organisaties automatisch afvallen.
Vanuit de zaal wordt geadviseerd om de vakbonden erbij te betrekken.
Hiermee is de ledenvergadering beëindigd.

